
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 10.4 - Ik heb gezondigd 

 

Beginzin: Koning David loopt op het dak van zijn huis.  

 

David op het dak 

• Hij is daar vaak, om te praten met mensen of te bidden tot de Heere God.  

• Hij kijkt naar de bergen en de huizen in de stad.  

• In een van de achtertuinen ziet David een vrouw die zich aan het wassen is.  

• Het is Bathséba, de vrouw van Uria. Wat ziet ze er mooi uit, wat is ze knap!  

 

Davids zonde met Bathseba 

• Koning David laat Bathséba naar het paleis komen en doet net of Bathséba zijn vrouw is. Hij 

slaapt met haar.  

• Bathséba merkt dat ze zwanger is en laat dat aan David weten.  

• David schrikt. Hij schaamt zich. Niemand mag weten dat het kind van hem is. 

• Want op overspel staat de doodstraf. David en Bathséba moeten allebei sterven. 

• De mensen moeten denken dat het kind van haar en haar man Uria is. David wil de mensen 

bedriegen … Van de ene zonde komt de andere.  

 

Uria  

• David stuurt een boodschap naar Joab, dat Uria terug moet komen van het oorlogsveld 

waar hij vecht tegen de Ammonieten. 

• Uria komt terug naar Jeruzalem, maar wil niet bij zijn vrouw slapen als de andere soldaten 

in het leger vechten. David geeft hem een heerlijke maaltijd en zorgt ervoor dat Uria 

dronken wordt, maar Uria gaat niet naar zijn huis. 

• Davids plan is mislukt … wat moet hij nu doen? Hij bedenkt een gemeen plan. Het lijkt wel 

of de Heilige Geest niet meer in David woont! 

• David stuurt een boodschap naar het leger. Uria moet vooraan in het leger vechten, bij de 

aanvallers. Dan is de kans groot dat hij sterft en kan David met Bathséba trouwen. 

• Uria sterft. Bathséba is bedroefd omdat haar man overleden is. 

• Na de rouwtijd trouwt David met Bathséba. Er wordt een jongetje geboren. Het lijkt zo 

mooi, het lijkt alsof er niets aan de hand is. Maar de leugens dan? De Heere God weet 

ervan! 

• Belijd jij elke dag je zonden voor God of denk je dat je de zonden, die jij gedaan hebt, voor 

God kunt verstoppen? 

 

De profeet Nathan 

• De Heere laat de leugens niet toe. Hij laat de profeet Nathan naar koning David gaan. 

• Nathan vertelt een verhaal aan David. Er was eens een rijke man, die veel schapen en 

runderen had. Naast hem woonde een arme man, die maar één lammetje had. Als er 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezoek komt bij de rijke man, laat hij een heerlijke maaltijd klaarmaken. Niet van één van 

zijn  eigen schapen, maar van het enige lammetje van zijn buurman.  

• David is verontwaardigd. Die rijke man moet sterven, en vier lammetjes ervoor 

teruggeven!  

• Nathan zegt: ‘U bent die man’. U hebt net zo gedaan!  

 

David heeft berouw 

• David schrikt en ziet in hoe erg hij gezondigd heeft. Hij belijdt dit eerlijk aan de Heere. Lees 

psalm 51:3 t/m 5 voor aan de kinderen. 

• David ontvangt vergeving. Ook vraagt hij de Heere om kracht om tegen de zonden te 

strijden.  

• Ook jij mag God daarom vragen; zélf tegen verleidingen vechten lukt je niet! 

• Ook jij kunt vergeving krijgen, als je jouw zonden eerlijk aan de Heere belijdt. 

• Nathan zegt, dat de zoon van David en Bathséba zo ziek zal worden, dat hij zal sterven.  

• Ook zal Davids gezin tegen hem in opstand komen en zullen Davids vrouwen aan andere 

mannen gegeven worden.   

 

Slotzin: Zo worden Davids zonden door God gestraft, maar toch ook vergeven! De gevolgen van 

zijn zonden blijven bestaan, maar de rust keert terug in Zijn hart. David wil God dienen! 

  

 
 
 

 

 


